
 

 

ЈКП „Топлана-Ваљево“ 
14000 Ваљево, Обилазни пут бб;  tel/faks: 014/3511-(916-918);  e-mail: vagrejanje@ptt.rs 

Број:    4267 

Датум:     05.11.2018. године 
    
 
 

 

ПРЕДМЕТ:   Измена конкурсне документације број 4237 од 01.11.2018. године                 

                      за ЈН бр.15/2018 - oсигурање 
  

 

 

 
Врши се измена конкурсне документације и то:  
 
 

- На страни 16/33 у Обрасцу структуре цене (Образац 2) у делу I - 
Осигурање имовине од пожара и неких других опасности у тачки 2. врши 

се измена суме за поплаву и бујицу на 1. ризик за котао 30 МW  и котао 50 
MW тако да та сума за котао 30 МW износи 7.000.000, а за котао 50  
МW 12.000.000. 

                    
 
 

      
У прилогу: 

- Измењен Образац 2 - Образац структуре цене   
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ОБРАЗАЦ 2 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  
 

Осигурање имовине  

I        Осигурање од пожара и неких других опасности  
- Основни ризици на уговорену суму осигурања 
- допунски ризик поплаве и бујице на 1. ризик 
- допунски ризик земљотреса на суму осигурања 
- искључена примена начела подосигурања (пропорције) 
- период осигурања 01.11.2018.-01.11.2019. 

  
 
 
 

Предмет осигурања 
 

Сума 
осигурања 

основни 
ризици и 

допунски ризик 
земљотреса 

РСД 

Поплава и 
бујица на 

1. ризик на 
суму РСД  

Премија без 
пореза (основни 

+ допунски 
ризици), са свим 

доплацима и 
попустима у РСД 

1.  Грађевиснки објекти – Укупно  115.776.709        

- Објекат топлане Обилазни пут бб 114.635.513  10.000.000  

- Објекат Ослободиоци Ваљева 38 1.141.196  50.000  

2. Опрема  - Укупно 327.070.500      

- Котао и пратећа опрема 201.194.161         

 - Котао 30 MW    61.194.161 7.000.000  

 - Котао 50 MW 130.000.000 12.000.000  

 - Пратећа опрема за котлове 10.000.000 1.000.000  

- Машинска и електро опрема за 
загревање 

970.000  100.000  

- Циркулационе пумпе 25.074.760  10.000.000  

- Трафо станица 10 КW 16.218.903   1.500.000  

- Топлотне подстанице 83.612.676   5.000.000  

                                             Укупно 1+2: 442.847.209   

II      Осигурање опреме од лома и неких других опасности 
- Осигурање на уговорену суму осигурања без примене начела подосигурања 
(пропорције) 
- са откупом амортизације код делимичних штета 
- без откупа франшизе 
- период осигурања 01.11.2018.-01.05.2019. за тачке 1,2,3 и 5 
                                     01.11.2018.-01.11.2019. за тачке 4 и 6   

  
Опрема 

 
Сума осигурања у РСД 

Премија без 
пореза, са свим 

доплацима и 
попустима у РСД 

1. Котао и пратећа опрема 201.194.161      

- Котао 30 MW    61.194.161  
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 - Котао 50 MW 130.000.000  

- Пратећа опрема за котлове 10.000.000  

2. Машинска и електро опрема за 
загревање 

970.000   

3.  Циркулационе пумпе 25.074.760   

4. Трафо станица 10 КW 16.218.903   

5. Топлотне подстанице 83.612.676   

6. Вреловод  852.646.172  

Укупно:                        1.179.716.672   

 

III   Осигурање запослених - 12 месеци 

  
Осигурање 

Сума  
осигурања за 

једно осигурано 
лице у РСД 

Премија без 
пореза за једно 
осигурано лице 

у РСД 

Премија без 
пореза за 62 

осигурана лица 
у РСД 

1.  Смрт услед несрећног случаја 500.000   

2. Инвалидитет 1.000.000   

3. Тешка болест 100.000   

4. Хируршка интервенција 100.000   

                                                                        Укупно:   
     

IV   Осигурање опште одговорности - 12 месеци 

  
Осигурање 

Сума  
осигурања по 

штетном догађају у 
РСД  

Укупна 
(агрегатна) сума 

осигурања за 
период 

осигурања у РСД 

Премија без 
пореза у РСД 

1.  Општа одговорност са 
франшизом 10%, мин 
РСД 10.000, по сваком 
штетном догађају 

 
2.500.000.- 

 
10.000.000.- 

 

 
 

Укупно премија без пореза за осигурање имовине, запослених  и одговорности 
(I+II+III+IV):  

 

 _____________________  динара 
 

 

Укупно премија са порезом за осигурање имовине, запослених  и одговорности 
(I+II+III+IV):  

 

     _____________________  динара 
 

 

                 Датум                                      Понуђач 
  М. П.  

_________________________                                ________________________________ 
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Напомене:  
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, 
чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.  
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и печатом оверити образац структуре цене. 
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